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Základní ustanovení 

Program záruka zahraniční rozvojové spolupráce (dále též „program“). 

Správce programu: Ministerstvo zahraničních věcí (www.mzv.cz) 

Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943 (dále též „ČMZRB“), který vykonává 

svoji činnost na základě prováděcí dohody uzavřené s Ministerstvem zahraničních věcí. 

Financování: prostředky na realizaci finančního nástroje budou správcem vloženy na 

základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace do Záručního fondu EX 2018 spravovaného 

bankou. Z tohoto fondu budou také hrazeny případné splátky úvěrů, které bankám 

neuhradí podniky účastnící se programu a které bude ČMZRB povinna hradit na základě 

záručních listů místo nich.  

Při poskytování dotací se postupuje dle Dílu 2 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje náležitosti uvedené v § 14m odst. 2 

zákona č. 218/2000 Sb. Mezi tyto náležitosti patří případné další podmínky, které musí 

příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit.  

V rozhodnutí o poskytnutí dotace se dále uvede, že přijetím dotace do tohoto fondu se 

bude dotace považovat za spotřebovanou, a tedy ČMZRB nebude muset při finančním 

vypořádání vracet do státního rozpočtu žádné nespotřebované dotační prostředky. V 

rozhodnutí o poskytnutí dotace též bude uvedeno, že v případě skončení programu 

ČMZRB vrátí do státního rozpočtu příslušnou část zůstatku tohoto fondu.  

Finanční vypořádání mezi poskytovatelem a příjemcem dotace se provádí dle § 14 odst. 

9 zákona č. 218/2000 Sb. a v termínech a podle zásad stanovených vyhláškou  

č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Finanční nástroj: opatření finanční podpory ve formě bankovních záruk. 

Na realizaci programu se podílejí spolupracující banky. Jejich aktuální přehled je uveden 

na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz. ČMRB zajistí dodržení podmínek 

stanovených v kapitolách 4 až 9 programu právními úkony mezi ČMZRB, 

spolupracujícími bankami a příjemci úvěrů. 

http://www.mzv.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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Program je vyhlášen podle zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci 

a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a je 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Program je v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018-2030, s 

novým Evropským konsenzem o rozvoji z roku 2017 a s mezinárodně přijatou Agendou 

2030, která v roce 2015 definovala cíle udržitelného rozvoje. 

Program vychází z principů OECD/DAC pro smíšené (tzv. blended) financování, tedy 

klade důraz na rozvojový účel, mobilizaci komerčních zdrojů, lokální kontext, efektivní 

partnerství, transparentnost a výsledky. 

Program je specifickým nástrojem ZRS, který se zaměřuje na projekty přiměřeného rizika 

a udržitelné návratnosti, kde by čistě grantové nástroje snižovaly motivaci příjemců 

podpory k udržitelnosti projektu a kladly by nižší nároky na celkovou efektivnost 

provedení záměru. 

Program bude vyhlašován prostřednictvím výzev. 

 

1.  Cíl programu 

Cílem programu je, v souladu se Strategií ZRS ČR 2018 -2030, podpořit 

prostřednictvím záruk soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových 

zemích. Podmínkou takovéto podpory je udržitelnost realizovaných investic, jejich 

rozvojový dopad a přidaná hodnota pro partnerskou zemi.  

Program navazuje na aktivity programových nástrojů rozvojového partnerství pro 

soukromý sektor České rozvojové agentury a dalších aktivit podporovaných 

dotačními nástroji zahraniční rozvojové spolupráce ČR, s předpokladem 

postupného zapojení zdrojů zahraniční rozvojové spolupráce EU  a plánu vnějších 

investic EU. 

 

2. Sektorové zaměření 

Sektorové priority Programu jsou v souladu se Strategií ZRS ČR 2018-2030. 

Podpořené investice se zaměří zejména na udržitelné nakládání s přírodními 
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zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu 

místní zaměstnanosti. Aktivity budou přispívat k udržitelnému rozvoji 

partnerských zemí. Případné bližší sektorové zaměření může být upraveno ve 

výzvách. 

Program nepodpoří projekty, které jsou v rozporu s principy odpovědného 

financování, užívanými členy sdružení EDFI – The European Development 

Finance Institutions (viz. https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-

Exclusion-List.pdf). 

 

3. Regionální zaměření 

Program je zaměřen na realizace v rozvojových zemích dle klasifikace OECD 

(viz. http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm) a bližší teritoriální zaměření může 

být upraveno ve výzvách. 

 

4. Příjemce podpory 

Mezi příjemce podpory patří: 

a) podnikatelské subjekty oprávněné podnikat v rozvojových zemích dle definice 

regionálního zaměření; 

b) investiční subjekty oprávněné investovat v rozvojových zemích dle definice 

regionálního zaměření, 

kteří dále splňují, že 

a) nejsou v úpadku, 

b) nemají žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům 

podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání 

s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují 

za vypořádané nedoplatky, 

c) nemají nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců, 

d) není vedena exekuce na jeho majetek, 

e) nejsou v likvidaci, 

https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Exclusion-List.pdf
https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Exclusion-List.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
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f) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku. 

 

5. Podmínky programu 

5.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu 

Projekt musí splňovat tyto podmínky:  

a) přispívá k udržitelnému rozvoji partnerských zemí, zejména s  ohledem na 

podporu místního růstu a zaměstnanosti, za současného respektování 

mezinárodních sociálních a environmentálních standardů ; 

b) projekt musí převážně naplňovat požadavky teritoriálního a sektorového 

zaměření, 

c) musí se jednat o projekt s českým subjektem nebo jeho partnerem (například 

dlouhodobým odběratelem, dodavatelem, subdodavatelem nebo uživatelem 

licencované technologie), případně se může jednat rovněž o projekty, které 

využívají české know-how a inovativní technologie nebo přináší významný 

dopad pro rozvojové země například v oblasti životního prostředí nebo 

sociálního rozvoje, 

d) stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s  dodavateli strojů a zařízení 

nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu. 

 

5.2. Ostatní podmínky 

Příjemce podpory je do data splacení zaručovaného úvěru povinen: 

a) umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla 

zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům Ministerstva zahraničních věcí 

a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB nebo Ministerstvem 

zahraničních věcí za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy o záruce,  

b) souhlasit, že budou Ministerstvu zahraničních věcí předávány údaje o jeho 

osobě v rozsahu vyžadovaném platnými předpisy, zejména údaje  týkající 

se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČ, názvu projektu, NACE, umístění 

projektu a výši poskytnuté podpory, 
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c) poskytovat informace ČMZRB nebo Ministerstvu zahraničních věcí o 

rozvojových efektech zaručovaného úvěru,  

d) používat dlouhodobý majetek pořízený s účastí zaručovaného úvěru (u 

příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotný majetek a  pozemky 

(u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) převážně 

k podporovaným ekonomickým činnostem , v případě jeho prodeje použít 

prostředky získané jeho prodejem pro podporovanou ekonomickou činnost, 

e) vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR , a to v místech realizace 

projektu i při jeho prezentaci v médiích v ČR i státu nebo regionu realizace. 

 

5.3. Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující 

podmínky: 

a) musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 

b) musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru. 

Zaručovaný úvěr může být použit zejména na:  

a) pořízení a rekonstrukce (nástavby, přístavby, rekonstrukce, 
modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,  

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,  

c) náklady spojené s transferem, 

d) náklady spojené s realizací projektu v místě určení. 

V souvislosti s poskytnutím záruky je DPH ke způsobilému výdaji rovněž 

způsobilým výdajem.  

 

6. Forma a výše podpory 

6.1. Záruka portfoliová 

Záruka za bankovní úvěr (dále v tomto bodu jen „záruka“) je poskytována  ČMZRB 

k úvěrům od banky, která s ní má uzavřenu dohodu o spolupráci. Záruka je 

poskytována k úvěru za těchto podmínek: 
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 typ zaručovaného úvěru: investiční, 

 výše záruky až 50 % jistiny zaručovaného úvěru (záruka ve výši maximálně 
25 mil. Kč),  

 doba ručení nepřesahuje 8 let.  

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem 

podpory a spolupracující bankou,  

 doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem 

podpory a spolupracující bankou, 

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem 

podpory a spolupracující bankou, 

 poplatky hradí příjemce podpory. 

Na jeden projekt může být poskytnuta pouze jedna záruka za úvěr. 

 

7. Výběr projektů 

7.1. Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce 

podpory, podmínek přijatelnosti projektu a  podmínek úvěrovatelnosti příjemce 

podpory stanovené ČMZRB, především akceptovatelné míry rizika poskytnutí 

záruky nebo úvěrující bankou. Míra rizika se posuzuje na základě obvyklých 

postupů uplatňovaných úvěrující bankou nebo ČMZRB. 

Úplné znění výběrových kritérií stanoví správce programu při vyhlášení výzvy 

k podávání žádosti o podporu nebo při aktualizaci jejich podmínek. 

7.2. Způsob výběru projektů 

a) ČMZRB posuzuje splnění programových podmínek projektu, nezbytných pro 

poskytnutí podpory, přičemž spolupracuje s Exportní garanční a pojišťovací 

společností, a.s. (EGAP) a Českou rozvojovou agenturou (ČRA)  

b) naplnění výběrových kritérií potvrzuje výběrová komise, která je složená ze 

zástupců jmenovaných MZV  

c) O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a  to v závislosti na splnění 

výběrových kritérií, 
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d) neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich  

podání ČMZRB zamítnuty. 

 

 

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího 

předložení 

8.1. Obsah žádosti o podporu  

Žádost o podporu musí k datu jejího předložení obsahovat minimálně:  

 název a velikost podniku,  

 popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení, 

 umístění projektu; 

 seznam nákladů projektu;  

 druh podpory a výši veřejného financování, které je pro daný projekt 

zapotřebí. 

8.2. Příjem žádosti o podporu 

Příjemce žádá o podporu prostřednictvím úvěrující banky.  

 

9. Sankce za nedodržení podmínek programu 

a) V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory (bod 4), 

naplnění podmínek přijatelnosti projektu (bod 5.1), způsobilých výdajů o úvěru 

(bod 5.3) či v případě neplnění podmínek programu podle bodu 5.2, 

je příjemce podpory povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené 

ve smlouvě o záruce.  

b) V případě použití zaručeného úvěru na nezpůsobilé výdaje je příjemce  

podpory povinen uhradit poměrnou část smluvní pokuty ve výši stanovené 

ve smlouvě o záruce, a to podle podílu nezpůsobilých výdajů na celkové 

sjednané výši  úvěru. 
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Za prodlení s úhradou smluvní pokuty je příjemce podpory povinen zaplatit úrok 

z prodlení ve výši 9 % p. a.  

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění některé podmínky programu 

je považováno za porušení této podmínky programu. 

 

10. Ostatní ustanovení 

Správce programu si vyhrazuje program pozastavit nebo předčasně ukončit  

či změnit jeho ustanovení vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši 

prostředků na financování programu. 

Na podporu není právní nárok.  

 

11. Definice 

 Finanční nástroj – opatření finanční podpory formou záruk.  

 Investiční subjekty – předkládané projekty realizují prostřednictvím 

samostatných právních subjektů, 

 Podnikatelské subjekty – přímo realizují předkládané projekty. 

 Projekt - pořízení a financování aktiv a dalších výdajů či nákup závodu k provádění 

rozvojové činnosti. 

 Prováděcí dohoda – smlouva uzavřená mezi správcem programu a správcem 

finančního nástroje, která upravuje vzájemné vztahy a podmínky realizace programu 

(včetně těch, které nejsou uvedené v textu programu).  

 Příjemce podpory – právnická osoba realizující projekt přímo nebo nepřímo, 

 Smlouva o záruce – smlouva o poskytnutí bankovní záruky, uzavřená mezi 

správcem finančního nástroje a příjemcem podpory. 

 Spolupracující banka – banka, která má s ČMZRB uzavřenu dohodu o spolupráci. 

Dohodu může s ČMZRB uzavřít pouze banka se sídlem na území České republiky.  

 Ukončení realizace projektu - datum, kdy byl projekt fyzicky dokončen 

a v souvislosti s níž příjemce podpory provedl všechny příslušné pla tby, tzn. 
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datum uvedení majetku pořízeného ze zaručovaného úvěru do užívání, datum 

kolaudačního souhlasu nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění 

na posledním daňovém dokladu vztahujícím se k projektu podle toho, 

co nastane později. 

 Výzva - výzva k podávání žádosti o podporu zveřejněna správcem programu 

a správcem finančního nástroje. 

 Zaručovaný úvěr – úvěr poskytnutý spolupracující bankou zaručený zárukou 

ČMZRB na základě smlouvy o záruce uzavřené mezi správcem finančního nástroje 

a příjemcem podpory. 

 Podpora – bankovní záruka. 

 


